
La	higiene	postural	als	centres	educatius		
Projecte	Esquena	Sana	(PES)	“forma’t	per	dins,	creix	per	fora”	

Marc	teòric	
Problemàtica	S.XXI	
•  Els	problemes	múscul-	esquelètics	amb	major	

prevalença	en	el	mal	d’esquena.	 La	 lumbàlgia	
és	un	50-60%	dels	problemes	de	salut	pública.		

•  En	 l’àmbit	 escolar	 un	 52,1%	 d’alumnes	
pateixen	 dolor	 d’esquena	 (Bollado,	 2016).	 En	
l’àmbit	 laboral	el	46%	dels	treballadors	tenen	
problemes	d’esquena.		

•  Les	 causes	 del	mal	 d’esquena	 són:	manca	 de	
coneixement	 d’higiene	 postural	 +	 manca	
d’actitud	 postural	 +	 sedentarisme.	 *Espanya	
és	 el	 4t	 país	 de	 la	 UE	 amb	 més	 població	
sedentària,	>60%	de	la	població	adulta.		

Educació	postural	
Procés	 educat iu	 dir ig i t	 a	 reconèixer	 i	
desenvolupar	 els	mitjans	 necessaris	 per	 a	 cuidar	
l’esquena	(Lorenzo,	2007).	
Actitud	 postural:	 equilibri	 muscular	 que	 està	
format	 per	 les	 diferents	 postures	 de	 les	
articulacions	del	cos	en	estàtic	o	dinàmic	(Álvarez	
i	Castro,	2017)	
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Contextualització		
•  Conclusió	 marc	 teòric:	 elaborar	 una	 proposta	

que	aposti	per	a	una	esquena	més	sana,	dirigida	
a	adults	i	estudiants.		

•  El	 PES	 pretén	 fomentar	 i	 practicar	 cada	 dia	
hàbits	per	a	tenir	una	millor	postura	corporal.	

•  Projecte	Silencis	 (PS):	vol	 incentivar	el	gust	per	
la	 lectura	 i	 donar	 recursos	 per	 a	 poder	 gaudir	
d’una	 atenció	 plena	 als	 alumnes	 d’ESO	 i	
Batxillerat.	

•  Distribució	 del	 PS:	 20	 minuts	 diaris;	 3	 dies	
lectura	i	2	dies	exercicis	de	relaxació,	respiració	
i	consciència	corporal.	

•  Proposta:	 fusió	 PS	 i	 PES.	 (dilluns	 i	 divendres:	
atenció	 plena;	 dimarts	 i	 dijous:	 lectura;	
dimecres:	correcció	postural).	

	

	
	
	

Metodologia	
Reproducció	de	modls:	estil	D	i	E	de	Mosston.		

Continguts	i	objectius	PES	
	

	
	
	

Continguts	 Objectius	

Respiració		
	
Relaxació	
	
Estiraments	
	
Postura	
Corporal		

1r	
	

Prendre	consciència	de	la	posició	de	la	columna	vertebral..	
Prendre	consciència	de	les	tensions	de	la	musculatura	
superior	del	cos..	
Prendre	consciència	de	la	pròpia	respiració..	

2n	

Prendre	consciència	de	la	posició	del	maluc..	
Prendre	consciència	de	les	tres	fases	de	la	respiració..	
Disminuir	les	tensions	musculars	de	la	part	inferior	del	cos...	
Mantenir	respiració	equilibrada..	

3r	
Alinear	el	cap,	l’esquena,	el	maluc,	els	genolls	i	els	peus..	
Identificar	l’estat	emocional...	
Alliberar-se	de	les	tensions	emocionals...	

4t	
Reequilibrar	la	postura	corporal...	
Aconseguir	mantenir	la	ment	en	blanc...	

Alumnes	de	4t	ESO	
•  Encarregats	de	dissenyar	i	impartir	el	PES.		
•  És	una	activitat	avaluativa	dintre	d’EF	

Avaluació		
•  Objectius	 del	 PES	 van	 lligats	 amb	 els	 criteris	
d’avaluació	 del	 currículum;	 s’avaluaran	 dintre	 de	
les	UD’s	en	l’assignatura	d’EF.		

•  Avaluació	 entre	 iguals	 i	 heteroavaluació	 per	
l’autoconcienciació	 i	 l’actitud	postural:	mitjançant	
fotografies	de	diferents	moments.	Aquestes	seran	
un	recurs	didàctic	

	
	
	

Temporització	de	la	implementació	del	PES	

	
	
	

Darrera	 setmana	 de	
j u n y : 	 c u r s 	 d e	
sensibilització	 PES	 pel	
professorat	i	PAS.	

Primera	 setmana	 setembre:	
curs	 de	 formació	 PES	 pel	
professorat	i	PAS.	
Alumnes	 del	 grau	 superior	
d’AFE	 faran	 d’instructors	 al	
professorat	i	PAS.	
Professorat	 farà	 d’instructor	
als	alumnes.	

Alumnes	 de	 4t	
ESO	 realitzen	 les	
sessions	 del	 PES	
a l s 	 s e u s	
c o m p a n y s ,	
professorat	i	PAS.	

17/18	

18/19	
19/20	

20/21	

Limitacions		
•  P a r t i c i p a c i ó	
professorat.	
• Distribució	 de	 les	
classes.	
• Proposta	teòrica	

Conclusions		
• Visió	 mig	 termini,	
transversalitat.	
• Implicació	 comunitat	
educativa.	
• Autoavaluació.		
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